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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur sentiasa kita panjatkan ke khadirat Allah SWT karena dengan 

perkenannya Unit Penjaminan Mutu (UPM) akhirnya dapat menyelesaikan laporan 

pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Merdeka Surabaya. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang utuh mengenai peta mutu di Fikes Unmerbaya. 

AMI ini dilaksanakan setelah dibentuknya unit penjaminan mutu di tingkat 

Fakultas. Dengan adanya unit penjaminan mutu tingkat fakultas, pelaksanaan dan 

tindaklanjut hasil dari AMI ini menjadi lebih baik. Temuan-temuan dari AMI menjadi 

bahan yang penting untuk dijadikan pijakan dalam upaya peningkatan mutu di tiap prodi 

di masing-masing fakultas. 

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ini dapat membantu pimpinan dalam 

mengambil langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan. Pelaksanaan AMI akan rutin 

dilakukan setiap tahunnya hal ini agar dapat dilihat dengan jelas perkembangan mutu di 

setiap unit kerja. 

 

 

Ketua Unit Penjaminan Mutu 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak diterbitkannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, sehingga arah pendidikan tinggi berubah menjadi pendidkan tinggi 

yang bersifat pada pemenuhan kebutuhan stakeholder atau pasar kerja. Perubahan arah 

kebijakan pendidikan tersebut disertai dengan perubahan paradigma dalam 

penyelengaraan satuan pendidikan tinggi harus berdasarkan pada prinsip otonomi, 

akuntabiitas, penjaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Hal ini sesuai dengan UU 

RI nomor 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 2, dimana pada ayat tersebut terdapat 5 unsur 

dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu otonomi, akuntabilitas, akreditasi, mutu 

dan evaluasi. Selain itu, tuntutan masyarakat terhadap mutu lulusan dan layanan 

pendidikan tinggi semakin meningkat. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk 

membudayakan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan berbagai instrument 

yaitu akreditasi dan penjaminan mutu internal perguruan tinggi. 

Paradigma baru yang behubungan dengan prinsip mutu semakin tegas yaitu 

dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) RI nomo 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP), dimana pada pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa semua 

satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melaksanakan mutu 

pendidikan. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi  dan 

pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, antara lain 

UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Permenristekdikti No. 

44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan 

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM  Dikti, maka Institusi pendidikan 

Tinggi memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan SPMI. 

Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh Perguruan Tinggi sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan 

oleh institusi itu sendiri. AMI dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan 

efektifitas penerapan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) yang telah ditetapkan 

dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu Fikes Unmerbaya yang ingin dicapai. 

Unit Penjamiman Mutu (UPM) memastikan penetapan proses audit internal berjalan 
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dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan dalam penerapan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 

Proses AMI berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen mandiri terhadap 

semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Fikes Unmerbaya. Hasil 

pelaksanaan AMI digunakan untuk memastikan dilakukannya tindakan perbaikan sesuai 

hasil temuan audit internal yang telah dilakukan. Umpan balik pimpinan fakultas dan 

program studi terhadap hasil temuan ini diwujudkan dalam bentuk Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM). Disinilah semua hasil temuan Audit Internal akan ditanggapi dan 

ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan dan pengendalian mutu di Fikes Unmerbaya. 

 

1.2 Tujuan 

 Audit mutu internal merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu 

sebuah institusi pendidikan tinggi. Fikes Unmerbaya telah melakukan audit internal 

secara rutin pada tiap akhir tahun akademik dengan tujuan sebagai berikut. 

1. Melakukan assesment persoalan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 

lembaga,  unit,  dan  perangkat  kerja  Fikes Unmerbaya dalam penyelenggaraan 

pelayanan pendidikan kepada penggunanya. 

2. Mendiagnosa persoalan dan hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan 

pelayanan pendidikan melalui pemetaan sifat dan karakteristiknya sesuai dengan 

ketersediaan sumberdaya sebagai modal solutifnya. 

3. Menyediakan data untuk meningkatkan kinerja lembaga berbasis resolusi taktis 

dan strategis dalam rangkai pencapaian visi, misi, dan mandat Fikes Unmerbaya. 

4. Menjadi bagian dari evaluasi melekat terhadap sistem dan mekanisme kerja 

melalui peningkatan partisipasi menyeluruh sumberdaya yang terorganisasi 

secara organik  dalam  tata  kelola yang profesional dan terukur. 

5. Memerika kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan  

standar yang telah ditentukan.  

6. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan. 

 

1.3 Dasar Hukum 

Dasar hukum atau aturan yang digunakan untuk pelaksanaan AMI Tahun 2019 

adalah sebagai berikut: 
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1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan 

Penjelasannya. 

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

3. PP.  No. 17 Tahun 2010 bagian keempat, tentang Pendidikan Tinggi. 

4. PP. No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010, 

Perihal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

5. UU No.12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi; 

6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi  
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BAB 2. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL 

 

2.1 Instrumen AMI 

Instrumen audit yang digunakan dalam Audit Mutu Internal Fikes Unmerbaya 

mengacu pada Standart Borang Akreditasi dari LAMPT Kesehatan yang disusun 

berdasarkan standar SPMI yang telah ditetapkan oleh UPM. Butir pertanyaan yang 

disusun oleh UPM Fakultas Ilmu Kesehatan menyesuaikan dengan jenis borang yagn 

diperoleh dari Borang akreditasi. Jumlah item pertanyaan dengan rincian sebagai 

berikut. 

No Fakultas/Prodi Jumlah Pertanyaan 

1 Fakultas Ilmu Kesehatan 

Standar 1 3 

Standar 2 6 

Standar 3 4 

Standar 4 8 

Standar 5 3 

Standar 6 12 

Standar 7 9 

2 Prodi Ilmu Keprawatan 

Standar 1 6 

Standar 2 6 

Standar 3 22 

Standar 4 29 

Standar 5 38 

Standar 6 22 

Standar 7 10 

3 Prodi Kebidanan 

Standar 1 3 

Standar 2 8 

Standar 3 21 

Standar 4 21 

Standar 5 28 

Standar 6 21 

Standar 7 9 

 

Jumlah skor maksimal untuk setiap item adalah 4 poin sehingga nilai total maksimal. 

Untuk penghitungna prosentase nilai didapatkan melalui rumus berikut: 

Prosentase =  
Total nilai capaian dari 7 standar

Jumlah soal x 4
 x 100% 
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2.2 Ruang Lingkup AMI 

1. Ruang lingkup audit Fakultas 

a. Kebijakan dan strategi pengembangan dosen, kurikulum, sistem dan mutu 

pembelajaran di tingkat fakultas 

b. Kebijakan terkait pengelolaan dan pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi di 

tingkat fakultas 

c. Kebijakan terkait dengan suasana akademik (kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik dan otonomi keilmuan) di tingkat fakultas 

d. Kebijakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama di tingkat 

fakultas 

e. Kebijakan pengelolaan dana (perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan 

dan pertanggungjawaban) di tingkat fakultas 

f. Kebijakan pengelolaan bidang organisasi, SDM, dan sarana prasarana yang 

mendukung kegiatan di tingkat fakultas 

g. Kebijakan dan strategi pembinaan bakat/minat dan kesejahteraan mahasiswa di 

tingkat fakultas 

h. Kebijakan dan strategi pembentukan kerjasama dan pengelolaan alumni di 

tingkat fakultas 

i. Kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru di tingkat fakultas 

2. Ruang lingkup audit Program Studi 

a. Visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi 

b. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu di 

program studi 

c. Mahasiswa dan lulusan 

d. Pengembangan sumberdaya manusia program studi 

e. Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik program studi 

f. Pembiayaan, sarana dan prasarana serta sistem informasi program studi 

g. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama 

3. Ruang lingkup audit unit kerja 

a. Bagian Tata usaha 

1) Perencanaan dan laporan keuangan 

2) Sarana dan prasarana 
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3) Perencanaan dan pelaporan kegiatan 

4) Kerja sama dan hubunan masyarakat 

5) Tata kelola SDM 

6) Sistem informasi 

b. Perpustakaan 

1) Pengembangan koleksi 

2) Sistem layanan sirkulasi 

3) Preservasi bahan pustaka 

4) Slayanan e-book/e-journal 

5) Pengolahan bahan pustaka 

c. Laboratorium 

1) Manajemen laboratorium 

2) Pemeliharaan alat laboratorium 

3) Pengadaan bahan laboratorium 

 

2.3 Metode Pelaksanaan Audit  

Metode pemeriksaan dalam melakukan proses Ami meliputi audit sistem yaitu: 

1. Audit kepatuhan melalu desk evaluasi  

2. Audit sistem dengan visitasi program studi 

3. Tahap permintaan tindakan koreksi 

 

2.4 Pemilihan Auditor 

 Pelaksanaan AMI di Fikes Unmerbaya dimulai dengan pemilihan calon auditor 

internal. Calon audito dipilih berdasarkan prinsip-prinsip sistem penjaminan mutu 

internal pendidikan tinggi. Pemilihan auditor juga dilaksanakan dengan memetakan 

terlebih dahulu jumlah ketersediaan personil di lingkungan unit kerja. Pemilihan auditor 

dilakukan oleh ketua UPM melalui kordinasi dengan program studi. Auditor bertugas 

untuk melakukan audit di luar program studi asalnya. Auditor yang telah terpilih akan 

mendapatkan surat tugas dari Dekan. Berikut nama-nama auditor yang ditugaskan 

dalam AMI 
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Tabel 2.1 Daftar Auditor Internal 

No Nama Auditor Internal Asal Unit Kerja 

1 Hanna Harnida, S.Kep., Ns., M.Psi Prodi Ilmu Keperawatan 

2 Elfa Laulatul Izza, S.Kep., Ns. Prodi Ilmu Keperawatan 

3 Roby Aji Permana, S.Kep.,Ns. Prodi Ilmu Keperawatan 

4 Terza Aflika Happy, S.Keb.Bd. M.Ked.Trop Prodi Kebidanan 

5 Agustina Mar’atus S, SST. Prodi Kebidanan 

 

Setelah didapatkan empat orang auditor internal, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan 

pembekalan terhadap auditor tentang kegiatan AMI. Pembekalan dilaksanakan di Fikes 

Unmerbaya oleh UPM. Pembekalan auditor diharapkan memberikan pemahaman secara 

komprehensif kepada auditor tentang proses AMI. Materi yang disampaiakan pada 

pembekalan auditor adalah pedoman audit internal, kode etik auditor, teknis pengisian 

borang dan assesmen lapangan. 

 

2.5 Pelaksanaan Audit 

 Pelaksanaan audit dilaksanakan oleh auditor yang telah ditetapkan oleh surat 

tugas Dekan Fikes Unmerbaya di bawah koordinasi UPM. Pelaksanaan audit 

dilaksanakan dengan menyusun jadwal asesmen lapangan dan pembagian tugas auditor 

dalam pelaksanaan audit mutu internal kepada unit kerja di Fikes Unmerbaya. 

Pelaksanaan audit dilaksanakan selama 2 hari kerja secara berturut-turut kepada semua 

unit kerja. Jadwal pelaksanaan AMI Fikes Unmerbaya adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.2  Jadwal Pelaksanaan AMI 

No Auditor Waktu Auditee 

1 Ketua: Umi Hidajah, S.kep., 

Ns., M.HKes. 

Sekretaris: Roby Aji 

Permana, S.Kep., Ns. 

Selasa, 28 Agustus, 

2018 

Fakultas Ilmu Kesehatan 

dan Tata Usaha 

2 Ketua: Terza Aflika H, 

S.Keb. Bd., M.Ked.Trop. 

Sekretaris: Agustina 

Mar’atus, SST. M.Kes. 

Rabu, 29 Agustus 

2018 

Program Studi Ilmu 

Keperawatan 

2 Ketua: Hanna Harnida, 

S.Kep., Ns., M.Psi. 

Sekretaris: Elfa lailatul Izza, 

S.Kep., Ns. 

Kamis, 30 Agustus 

2018 

Program Studi 

Kebidanan 
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2.6 Hasil AMI 

Tabel 2.3 Rangkuman Hasil AMI 

No Unit Komponen Nilai Rangkuman 

1 Program Studi 

Ilmu 

Keperawatan 

Standar 1 Nilai rata-

rata adalah 

3,40 

Rata-rata nilai capaian 3,40 

dalam kategori baik 

 Penyusunan visi misi 

melibatkan stakeholder 

internal dan eksternal 

 VMTS disosialisasikan 

melalui buku, banner, web 

 Telah tersedia dokumen 

Renstra, dan Renop 

 Indeks pemahaman visi misi 

dalam kategori sangat baik 

Standar 2 Nilai rata-

rata adalah 

3,30 

Rata-rata nilai capaian 3,30 

dalam kategori baik 

 Penilaian terhadap keaktifan 

Kaprodi di organisasi 

eksternal masih belum 

optimal 

 Pedoman kepegawaian sudah 

tersusun 

 Umpan balik dan tindak 

lanjut terhadap 

keberlangsungan prodi perlu 

ditingkatkan 

Standar 3 Nilai rata-

rata adalah 

3,40 

Rata-rata nilai capaian 3,40 

dalam kategori baik 

 Rangkuman EDOM 

menunjukkan performa 

dosen yang sangat baik 

 Akses mahasiswa terhadap 

kompetisi di luar institusi 

perlu ditingkatkan 

 Presentase lulusan tepat 

waktu 90% 

 Kesesuaian pekerjaan 

dengan bidang ilmu 80% 

 Lulusan dengan sertifikat 

keahlian 20% 

Standar 4 Nilai rata-

rata adalah 

3,50 

Rata-rata nilai capaian adalah 

3,50 dalam kategori sangat baik 

 Rata-rata kehadiran dosen 

lebih dari 95% 

 Tidak ada dosen dengan 

sertifikat pendidik 

 Peningkatan jenjang karir 
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dosen belum maksimal 

 Belum ada dosen yang 

mendapatkan dana hibah 

kegiatan dari luar institusi 

 Aktivitas dosen pada 

organisasi keilmuan perlu 

ditingkatkan 

 Dosen dengan sertifikat 

keahlian masih 25% 

Standar 5 Nilai rata-

rata adalah 

3,45 

Rata-rata nilai capaian adalah 

3,45 dalam kategori baik 

 Kesesuaian materi dengan 

RPS 90% 

 Jumlah RPS sesuai dengan 

jumlah mata kuliah 

 Presentase bimbingan 

akademik terpenuhi 100% 

 Jumlah capaian pembelajran 

sesuai dengan kompetensi 

lulusan 

 Pembimbing skripsi belum 

memiliki jabatan akademik 

Standar 6 Nilai rata-

rata adalah 

3,20 

Rata-rata nilai capaian adalah 

3,20 dalam kategori baik 

 Pemanfaatan sistem 

informasi perpustakaan dan 

laboratorium belum optimal 

 Laporan keuangan tersusun 

secara terstruktur 

Standar 7 Nilai rata-

rata adalah 

3,22 

Rata-rata nilai capaian adalah 

3,22 dalam kategori baik 

 Jumlah publikasi hanya 

terbatas di jurnal nasional 

ber ISSN 

 Jumlah buku ajar 13 

 Jumlah HaKI sebanyak 5 

dengan jenis hak cipta 

 Penelitian dosen sudah 

melibatkan mahasiswa 

 Monitoring dan evaluasi 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat berjalan optimal 

2 Program Studi 

Kebidanan 

Standar 1 Nilai rata-

rata adalah 

3,15 

Rata-rata nilai capaian adalah 

3,15 dalam kategori baik 

 Visi misi belum 

mencerminkan keunikan dari 

prodi 
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 Sosialisasi dilaksanakan 

dengan cara yang variatif 

 Indeks pemahaman dalam 

kategori sangat baik 

 VMTS tidak tercermin dalam 

dokumen renstra dan renop 

Standar 2 Nilai rata-

rata adalah 

3,4 

Rata-rata nilai capaian adalah 

3,4 dalam kategori baik 

 Terdapat dokumen SOTK 

yang sudah lengkap 

 Umpan balik 100% 

dilaksanakan 

 Kaprodi aktif dalam 

organisasi IBI 

Standar 3 Nilai rata-

rata adalah 

3,30 

Rata-rata nilai capaian adalah 

3,30 dalam kategori baik 

 Jumlah lulusan dengan 

sertifikat keahlian sebesar 

10% 

 Lulusan teapt waktu sebesar 

95% 

 Kesesuaian pekerjaan 

dengan bidang ilmu sebesar 

70% 

 Mahasiswa belum memiliki 

prestasi di tingkat naisonal 

atau internasional 

Standar 4 Nilai rata-

rata adalah 

3,20 

Rata-rata nilai capaian adalah 

3,20 dalam kategori baik 

 Belum ada dosen dengan 

sertifikat pendidik 

 Belum ada dosen bergelar S3 

 Belum ada perolehan hibah 

eksternal 

 Rasio dosen dan mahasiswa 

1:10 

Standar 5 Nilai rata-

rata adalah 

3,30 

Rata-rata nilai capaian adalah 

3,30 dalam kategori baik 

 Seluruh MK dilengkapi RPS 

 Penyusunan materi 

perkuliahan dilakukan secara 

individu 

 Tidak ada mata kuiah yang 

diselenggarakan dengan 

sistem e-learning 

 Belum ada pengendalian 

kualitas soal 
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Standar 6 Nilai rata-

rata adalah 

3,15 

Rata-rata nilai capaian adalah 

3,15 dalam kategori baik 

 Pelaporan dana tersusun 

secara terstruktur 

 Kualitas laboratorium sudah 

baik dan lengkap 

 Penggunaan media digital 

belum optimal 

Standar 7 Nilai rata-

rata adalah 

3,0 

Rata-rata nilai capaian adalah 

3,0 dalam kategori cukup 

 Penelitian sebanyak 7 

 Hanya 1 mahasiswa yang 

dilibatkan dalam penelitian 

 Hanya 3 penelitian yang 

dipublikasikan di jurnal 

nasional ber ISSN 

 Perolehan HaKi ada 2 buku 

ajar 

 

Rekomendasi secara umum yang diberikan kepada masing-masing prodi/unit kerja 

adalah perencanaan dan pengembangan langkah kerja yang akan dilaksanakan harus 

mengacu pada dokumen renstra dan renop dan harus memiliki indikator berdasarkan 

indikaotr kinerja utama fakultas/prodi. Penyesuaian tersebut akan lebih memudahkan 

prodi untuk mengukur keberhaislan proses pengembangan yang telah dijalankan. 

Peningkatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat masih perlu 

ditingkatkan secara berkelanjutan. Rekomendasi bidang pendidikan adalah peningkatan 

keahlian dari mahasiswa tentang keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing prodi 

dan mengarahkan agar semua dosen dapat memberikan perkuliahan sesuai dengan 

jadwal yang sudah di sepakati. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat 

direkomendasikan agar meningkatakan kualitas artikel sehingga jumlah publikasi di 

jurnal terakreditas maupun jurnal internasilan bereputasi dapat diraih oleh Dosen. 

Kemudian, luaran penelitian harus dapat dimanfaatkan dalam pengembangan keilmuan 

dalam bentuk hak kekayaan intelektual.  
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BAB 3. PENUTUP 

 

Audit Mutu Internal (AMI) Fikes Unmerbaya dilaksanakan dengan sasaran 

kegiatan dan program yang terkait dengan akademik dan non akademik. Bidang 

akademik merupakan program dan aktivitas yang secara langsung didesain sebagai 

instrumen pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan terkait dengan kompetensi  

utama pengguna layanan, yaitu mahasiswa. Sedang bidang non akademik adalah seluruh 

kegiatan dan program yang mendukung bagi tercapainya kompetensi utama pengguna 

layanan baik dari sisi administrasi maupun soft skill lainnya. AMI dilaksanakan untuk 

memberi jaminan kepada semua stakeholders Fikes Unmerbaya bahwa mutu yang 

dijanjikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/?utm_source=signature

